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O Manual Definitivo do Sono 

Você já sentiu que algum alimento interfere no seu sono de forma
negativa? 
Ou, quando dormiu mal, sentiu desejo de comer alimentos nada
saudáveis?

Sono e alimentação são duas das principais necessidades fisiológicas. Isso
significa que não podemos viver sem ambos. Também quer dizer que os
momentos de alimentação e sono regem o que chamamos de ciclo
cardiano (período de 24 horas em que o relógio biológico interno mantém
as atividades e os processos biológicos do corpo como metabolismo,
sono e vigília, e é influenciado pela exposição à diferentes tipos de
luminosidade ao longo do dia).
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Um estudo da National Health and Nutrition Exame Survey (NHANES)
mostrou que pessoas que mantém menos de sete horas de sono diários
também consumiram menos quantidades de vitaminas A, D e B1. 

O estudo também observou que os participantes contavam com menores
taxas de consumo de magnésio, niacina, cálcio, zinco e fósforo. 

A estimativa é que  milhões de pessoas sofram com a deficiência de pelo
menos um nutriente em todo o mundo.

Sono e nutrição
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Melhorar alimentação para melhorar o sono 

Dormir mal faz que você sinta desejo
por alimentos com açúcar e
carboidratos. Este é um fato já
comprovado, com amplos e
profundos estudos. Estamos falando
de um consenso entre a comunidade
científica.
A novidade que este estudo traz é a
relação contrária: a alimentação de
má qualidade impacta
negativamente na qualidade do
sono. E isso não acontece apenas
quando você come aquela massa
pesada na janta após as 19 horas. O
estudo sugere que indivíduos com
dificuldade para dormir, ou com
tempo de sono mais curto, possam
ser beneficiados pela reeducação
alimentar.
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Alimentação e sono - essenciais para longevidade  
Se você deseja viver mais e melhor, deve respeitar o ritmo do seu corpo e
seu ciclo cardiano. Isso inclui manter uma alimentação equilibrada e o
equilíbrio do sono – pelo menos 8 horas por dia.

Todos os alimentos que você consome durante o dia impactam seu sono,
porém, são aqueles mais próximos da hora de dormir que mais
influenciam.



Alimentação e insônia

Saber o que a alimentação tem a ver com a insônia pode mudar a sua
relação com você mesmo. Quando falo em insônia, as pessoas pensam
automaticamente em longas noites em claro.

Não é apenas esse tipo de situação que faz mal para a sua saúde. Dormir
poucas horas, ou não dormir profundamente, impede o corpo de regenerar
as suas células.

A consequência disso a curto prazo é a falta de concentração nas atividades
cotidianas. Mas, a conta chega a médio e longo prazo: envelhecimento
precoce, imunidade baixa e desenvolvimento de doenças.

O sono de má qualidade tem muitas causas, sendo a alimentação apenas
uma delas. Para saber como se alimentar de forma que o seu sono seja
favorecido, leia o e-book até o final.
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Hora de comer e hora de dormir

O horário de sono e da alimentação estão sempre relacionados. Afinal,
estamos falando de necessidades fisiológicas, ou seja, hábitos que são
essenciais à nossa vida. Essas decisões regem nosso ciclo cardiano. Alinhar
o momento da última refeição de forma que favoreça o seu sono é
primordial ao seu ciclo de sono. 

Quando consumimos alimentos, principalmente calóricos, antes de dormir,
o organismo libera hormônios como cortisol e adrenalina. Assim, todo o
corpo entra num estado de alerta, quando deveria desacelerar para
adormecer.
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Alimentos ricos em triptofano:
Salmão, queijo branco, nozes,
pipoca.
Alimentos ricos em vitamina B6:
Banana, atum, cenoura, espinafre,
melancia, ervilha.
Alimentos ricos em vitamina C:
Frutas cítricas, aspargos, acelga,
pimentão.
Alimentos ricos em magnésio:
Alho, ameixa seca, nozes.
Carboidratos complexos: Grãos
integrais como chia e linhaça.

Quais alimentos consumir
O recomendado é que você faça sua
ceia composta por alimentos leves.
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Todos os alimentos listados contribuem para a boa regulação do
organismo antes do sono, sem liberar os hormônios relacionados ao
estado de alerta.

E sobre o que evitar…. São alimentos bem conhecidos. Café, bebidas
energéticas, chocolate, gengibre e açaí são alguns exemplos.
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Uma noite bem dormida pode reduzir o risco de obesidade e hipertensão,
além de proteger contra o declínio cognitivo relacionado às demências. 

Um sono reparador também tem sido associado à diminuição das taxas de
depressão. Segundo dados da Associated Professional Sleep Societies
(Associação Profissional das Sociedades do Sono), dedicada a pesquisas
relacionadas ao tema em todo mundo, a insônia faz parte da rotina de 10,2
a 40% da população mundial. No Brasil, o problema acomete cerca de 40%
da população, segundo dados do Instituto do Sono.

NOITE BEM DORMIDA 



1. Dormir de 7 a 8 horas é o ideal para um sono reparador, levando a uma
boa disposição durante o dia.
2. Dê preferência a uma dieta balanceada, com alimentos leves, de fácil
digestão, no período da noite.
3. Durma no escuro. Abajur ou TV ligada atrapalham na hora de dormir,
pois a luminosidade e o barulho dos aparelhos oferecem estímulos que
atrapalham o início, a qualidade e a duração do sono. 
4. Use roupas confortáveis para dormir, com tecidos leves e mais frescos,
de preferência de cores claras, já que absorvem menos o calor.
5. Café, alimentos com cafeína ou que possam estimular o sistema nervoso
devem ser evitados de 4 a 6 horas antes de dormir, pois levam o
organismo a um estado de alerta e atrasa a sonolência.
6. Conforme a idade avança, o sono muda e ocorrem mais despertares
durante a noite. Neste caso, é preciso avaliar a rotina e criar o hábito de
fazer atividade física para que o corpo canse mais, incluindo as pessoas
com mais de 60 anos. 
7. Um banho morno é relaxante e pode preparar o corpo para dormir.
8. Mantenha uma rotina de sono e vá para a cama na mesma hora todas as
noites, incluindo fins de semana.
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DICAS



Marissol Rios é Health Coach, atleta
profissional de fisiculturismo, formada
em Psicologia, Teologia e Nutrição,
especialista em obesidade e
hipertrofia. Hoje trabalha para ajudar a
inúmeras pessoas na mudança
corporal e melhoria da qualidade de
vida.
Como a maioria das crianças e
adolescentes, Marissol passou a
infância e a juventude no mundo
esportivo – formou-se em ballet ainda
jovem, mas, as duas primeiras
faculdades e as responsabilidades da
vida adulta, a afastaram dos esportes e
a levaram para uma vida sedentária. 

Sobre mim 
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Resultado: engordou mais de 30 quilos. Insatisfeita com o que viu na balança e
no espelho, Marissol decidiu mudar e buscar o equilíbrio entre a mente e o
corpo. Em pouco mais de um ano, com reeducação alimentar e corrida de rua,
ela eliminou os quilos que havia ganhado nos últimos anos.

Com a história de superação e vitórias, Marissol Rios espera servir de
motivação para que outras pessoas mudem o rumo de suas vidas e procurem
ajuda para enfrentar a obesidade, ganhar massa muscular, para levar uma vida
mais saudável ou melhorar o desempenho esportivo.

Fim
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